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SP opnieuw tweede partij van Zutphen
Met 14,5% van de 
stemmen is de SP bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 de op één na 
grootste partij van Zutphen 
geworden. Hierdoor behoudt 
de SP haar huidige vier zetels. 
Lijsttrekker Mathijs ten Broeke: 
‘We zijn beretrots. Opnieuw 
hebben meer dan drieduizend 
Zutphenaren en Warnsvelders 
hun steun uitgesproken voor 
de SP’. 

Woensdagavond 21 maart. Alle 
statafels stonden opgesteld 
met elk een onbedoezeld 
kleedje erover. Een schaaltje 
nootjes en een vaasje met 
gerbera. Achterin de zaal had 
de cateraar stapels glazen 
klaargezet, voor in de zaal 
stelde een ambtenaar met 
gevoel voor techniek de 
beamer zo af dat de uitslagen 
helder op het projectiescherm 
te zien waren. Hier, in de 15de 
eeuwse Burgerzaal met haar 
prachtige balkenconstructie 
en kroonluchters, dromden 
de politici van alle politieke 

Opluchting en luid applaus 
toen zij de Zutphense uitslag 
telefonisch doorgaven aan De 
Schatkamer. In tegenstelling 
tot de landelijke trend heeft 
de SP in Zutphen slechts te 
kampen met een licht verlies 
van 2%. Maar er is meer 
goed nieuws. Zutphen stemt 
in het referendum tegen de 
sleepwet. En als Ellis op het 
beeldscherm verschijnt en 
tegen de verslaggever zegt 
dat ‘Zutphen heeft gekozen 
voor de afschaffing van de 
marktwerking in de zorg’ 
volgt gejoel en applaus uit 
De Schatkamer dat bijna te 
horen moet zijn geweest in de 
Burgerzaal. Ontlading alom, na 
weken lang hard werken. 

kleuren in Zutphen samen om 
de uitslagen af te wachten.

Alle politieke kleuren? Nee, 
in het gezellige café De 
Schatkamer, 500 meter 
verderop, namen de eerste 
socialisten plaats aan de lange 
bar. Zoals altijd dus ook nu, 
wensten zij geen onderdeel te 
zijn van ‘de gevestigde orde’. 
De één na de andere SP’er 
druppelde hier binnen om met 
kameraden onder elkaar de 
uitslag af te wachten. 

Toen de eerste uitslagen elders 
uit het land binnen kwamen, 
bleef het op een enkel ‘oeh’ 
en ‘ooh’ geluid na, angstvallig 
stil. Toen de deskundigen 
op TV conclusies begonnen 
te trekken, werd menig 
SP’er zenuwachtig. Rond 22 
uur was het tijd om ook de 
Zutphense uitslag te horen, 
en dus vertrokken Ellis Müller, 
nummer 3 op de kandidatenlijst 
en bestuurslid Paula Kluin 
richting de Burgerzaal om daar 
de Zutphense uitslag ‘op te 
halen’.

‘Zutphen heeft 
 
gekozen  voor de  
 
afschaffing van de   
 
marktwerking in  
 
de zorg’



Het team SP’ers dat voor 
de periode 2018-2022 de 
gemeenteraad in gaat, 
staat in de startblokken. 
Donderdagavond 29 maart 
werden Mathijs ten Broeke, 
Ellis Müller, Nils Müller en 
Mart de Ridder beëdigd in de 
Zutphense gemeenteraad.

‘In tegenstelling tot de meeste 
politieke partijen, is het 
raadsteam van de SP slecht 
één van de vele teams die 
actief zijn voor de SP-afdeling,’ 
legt afdelingsvoorzitter 
Nils Müller uit, ‘we hebben 
een afdelingsbestuur, een 
kadergroep, een klopteam, een 
hulpdienst, een foldernetwerk, 
een redactieteam en nog veel 
meer. Wij weten: verandering, 
ten gunste van gewone 
mensen, begint nooit in de 
raad, maar altijd op straat. Het 
raadsteam is dus slecht een 
van de vele onderdelen van 
onze vereniging, en bij lange 
niet het belangrijkste. Dat 
maakt onze club bijzonder.’

Nieuw raadsteam 
in de startblokken

Progressief, paarsplus of links-met-
een-liberaal-randje ?
GroenLinks en de PvdA gaan 
onderhandelen met SP en 
VVD of SP en D66, of met 
VVD en D66. Dat is het advies 
dat informateurs Rosalie 
Smit en Victor Boldewijn 
maandagavond 9 april 
uitbrachten aan GroenLinks 
fractievoorzitter Liza Luesink.

Progressief GL (5), SP (4), 
PvdA (4), D66 (3)

Paarsplus GL (5), PvdA (4), 
D66 (3), VVD (3)

Links met een liberaal randje 
GL (5), SP (4), PvdA (4), VVD 
(3)

SP fractievoorzitter Mathijs 
ten Broeke: “Zutphen staat 
voor een enorme opdracht 

de komende jaren. Zelden 
moest er zoveel bezuinigd 
worden, terwijl er tegelijk 
keihard aan menselijke en 
sociale zorg, woningen en 
zekerheid gebouwd moet 
worden. De SP is nodig. Het 
verschil tussen SP en VVD 
of D66 is groot, maar lokaal 
niet onoverbrugbaar. Wij zien 
gesprekken met GroenLinks, 
PvdA en VVD of D66 dan ook 
met vertrouwen tegemoet.” 

Bij het ter perse gaan van 
de Tomatenkrant is nog niet 
duidelijk voor welke van de drie 
opties GroenLinks gaat kiezen. 
De komende weken zullen de 
ontwikkelingen elkaar snel op 
volgen. Blijf via Zutphen.sp.nl 
op de hoogte van het laatste 
onderhandelingsnieuws.


